Чемпіонат України, Чемпіонат України серед юнаків та юніорів,
Чемпіонат України серед ветеранів,
Кубок України (1-2 етапи сезону 2014-2015 р.р.)
зі спортивного орієнтування (на лижах)
19-22.12.2014 р., м. Кролевець (Сумська область)
БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
Федерація спортивного орієнтування України
Управління з питань фізичної культури і спорту Сумської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування Сумської області
Клуб „Орієнтир” (м. Суми)
Головний суддя
Головний секретар
Заст. гол. судді по дистанціях
Заст. гол. судді з оргпитань

Світлана Постельняк (м. Суми) , НК
Марина Постельняк (м. Суми) , НК.
Максим Щербаков (м. Суми), 1 кат.
Володимир Шкура (м. Кролевець), 1 кат.

Контактні реквізити:

E-mail: oleg.postelnyak@mail.ru ,
Веб-сторінка: www.orientsumy.narod.ru,
Заявки: http://orient.z52.ru/index.php?event=580&inf=1

Терміни змагань:

19-22.12.2014 р.

Місце проведення:

м. Кролевець, Сумська обл.

Центр змагань:

(097) 233-29-28
(067) 718-41-82
(050) 327-43-88
(097) 870-15-84

Реутенський аграрний ліцей, с. Реутенці, Кролевецького району,
Сумської області, відкритий з 8.00 19.12.2014 р.

Проїзд до центру змагань:
Буде організовано відправлення замовлених автобусів від автовокзалу та залізничного вокзалу м.
Кролевець до центру змагань та у зворотному напрямку. Час відправлення – згідно попередніх заявок.
Вартість проїзду за одну особу 10 грн. Час в дорозі – 15-20 хв.
Термін надання заявок на проїзд в замовлених автобусах та повідомлення про час прибуття до м.
Кролевець - директору Реутенського аграрного ліцею Чечелю Валерію Вікторовичу (тел. 097 123-4242) до 17.12.2014 р, або Шкурі Володимиру Михайловичу (тел.: (05453) 9-58-26 - дом. (097) 870-15-84
моб. Надаються необхідні фінансові документи.
Програма змагань:
19 грудня. П’ятниця. Заїзд учасників.
14:00-18:00
Мандатна комісія (Центр змагань).
14:00-16:00
Модельні змагання (полігон, Центр змагань).
19.00
Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).
20 грудня. Субота.
11:00
Змагання у заданому напрямку на коротких дистанціях .
18:00
Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців (Центр змагань).
19:00
Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).
20 грудня. Неділя.
10:00
Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях.
14:00
Церемонія нагородження, закриття змагань (Центр змагань).
22 грудня. Понеділок - роз’їзд команд.
Учасники: у змаганнях беруть участь збірні команди областей, м. Києва.
Групи:
 Чемпіонат України:
індивідуальні змагання:
Ч/Ж 21Е, 21А.
 Чемпіонат України серед юнаків та юніорів:
індивідуальні змагання:
Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20.
 Чемпіонат України серед ветеранів:
індивідуальні змагання:
Ч/Ж 35, 50, 60, 70
 Кубок України:
індивідуальні змагання:
Ч/Ж 21Е
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом.
Склад команди:
 ЧУ:
до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник.
 ЧУ серед юнаків та юніорів:
до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник.
 ЧУ серед ветеранів:
без обмежень.
 Кубок України:
без обмежень.

Загальні положення визначення результатів:
В особистому заліку - результат учасника в індивідуальних змаганнях у заданому напрямку
визначається за меншим часом проходження дистанції від моменту старту до фінішу.
Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються згідно п.5 та п.3. додатку 8
чинних Правил змагань. Очки нараховуються для:
 груп Ч/Ж 16, 18, 20, 21А - згідно таблиць № 8.2
 групи Ч/Ж 21Е – згідно таблиць 8.1
 груп Ч/Ж 12, 14, 35, 50, 60 - згідно таблиць № 8.3
У залік команді зараховуються :
 не більше ніж по 10 (з 12 учасників, що допускаються) кращих особистих результатів учасників
індивідуальних змагань у всіх вікових групах.
 сума очок за всі дні змагань.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має більше
послідовно І, ІІ і далі місць на чемпіонаті України серед юнаків та юніорів, серед ветеранів та у групах
Ч/Ж 21Е на чемпіонаті України.
Обмеження: згідно Положення Мінсім’ямолодьспорту України.
Загальні положення визначення результатів: Команди-переможниці у загальнокомандному заліку
визначаються згідно Положення Мінсім’ямолодьспорту України.
Можливості для тренувань: з питань організації тренувань звертатися до О.Постельняка
oleg.postelnyak@mail.ru, тел. 8-067-540-18-54
Райони, що закриті для тренувань: Кролевецький р-н Сумської області закритий для відвідувань до
14.12.2014 р.
Заявки:
Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів змагань - не пізніше
17 грудня 2013 року за адресою: http://orient.z52.ru/index.php?event=718
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної культури та
спорту обласної державної адміністрації або клубів, та завірені медичною установою або спортивним
диспансером, паспорти або свідоцтва про народження, кваліфікаційні книжки спортсменів подаються
безпосередньо до мандатної комісії.
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.
До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою участь у
змаганнях.
Внески за 2дні змагань :
Вікова група

Ч/Ж до 2001 р.н.

Пільговий
заявочний
внесок для
членів
ФСОУ
(доля
ФСОУ)
За 2 дні

Пільговий
заявочний
внесок для
членів ФСОУ
(доля
організатора)
За 2 дні

Повний
пільговий
внесок
членів
ФСОУ
За 2 дні

Повний
внесок
не
членів
ФСОУ
За 2 дні

12 грн

33 грн.

45 грн.

45 грн.

Ч/Ж 2000 р.н., 1944 р.н. та старші
16 грн.
44 грн.
60 грн.
80 грн.
Ч/Ж 1999-1996 р.н.
Ч 1954 - 1945 р.н.
20 грн.
50 грн.
70 грн.
90 грн.
Ж 1959 – 1945 р.н., інваліди
Ч 1995-1955 р.н.
28 грн.
72 грн.
100 грн. 130 грн.
Ж 1995-1960 р.н.
У випадку якщо буде надане державне фінансування на чемпіонат України серед
ветеранів для учасників груп Ч/Ж 35, 50, 60, 70 внески будуть становити:
-

Повний пільговий заявочний внесок для членів ФСОУ 20 та 28 грн. відповідно до віку (згідно ФМР ФСОУ).
Повний заявочний внесок для не членів ФСОУ 40 та 56 грн. відповідно до віку(згідно ФМР ФСОУ).

На змаганнях використовується електронна відмітка SI.
Оренда чипів – для груп Ч/Ж12,14,16, Ч/Ж60 та старші – 10 грн. за всі дні змагань, для всі інших – 20
грн. Учасникам, які мають чипи у вигляді електронних карток SI, організатори замінять картки своїми
чипами безкоштовно.
Організатори рекомендують учасникам додатково мати при собі взуття для бігу (кросівки тощо). В разі
несподіваного зникнення або різкого зменшення снігового покриву змагання будуть проведені бігом. В
цьому випадку заявочні внески будуть зменшені вдвічі.

Розміщення :
Термін подачі заявок на розміщення - директору Реутенського аграрного ліцею Чечелю Валерію
Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 17.12.2014 р
1. Гуртожиток Реутенського аграрного ліцею, с. Реутенці, Кролевецького району, Сумської області,
відкритий з 18:00 18.12.2014 р.
- 4-місні номери. Умивальник, гарячий душ, туалети загального користування у коридорах. Проїзд до
гуртожитку – замовленим транспортом (див. п. «Проїзд до Центру змагань»)
Вартість - 25 грн. на добу з особи. Кількість місць обмежена.
- 2-3-місні номери підвищеного комфорту. Вартість - 35 грн. на добу з особи. Кількість місць – 40.
Термін оплати – під час мандатної комісії. Надаються необхідні фінансові документи.
2. Самостійно в готелях м. Кролевець.
Харчування:
1. В їдальні училища.
Вартість - за домовленістю: від 52 грн. за триразове харчування на добу (сніданок, обід, вечеря)
Термін подачі заявок на харчування - директору Реутенського аграрного ліцею Чечелю Валерію
Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 17.12.2014 р Термін оплати – під час мандатної комісії.
Надаються необхідні фінансові документи.
Транспортне обслуговування під час змагань:
У всі дні змагань час в дорозі від центру змагань до арен змагань – 10 - 15 хв. пішки.
Фінансування.
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі, харчування,
розміщення, збереження заробітної плати), а також з оплатою спортивних карт - за рахунок
організацій, що відряджають.
Фінансування проведення змагань здійснюється згідно кошторису, затвердженого Міністерством, та за
рахунок коштів, що залучені Федерацією.
Місцевість
Район змагань (с. Реутенці) – місцевість рівнинна, ліс переважно листяний та змішаних порід,
з густим підліском, відкриті місця/поля – приблизно 10 %; добре розвинута система просік та доріг.
Параметри (довжина і очікуваний час переможця) дистанцій згідно Правил і тех. завдання ТР СОЛ
ФСО України будуть викладені в Бюлетені № 3.

